
 

 באוקטובר 18-22לימים  רגולציה בימי קורונה: עדכון

 

סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות במקומות  תקנות

 2020-(, התשפ"א3בודה( )תיקון( )תיקון מס' ע

; 2020באוקטובר  17פעילותם של מקומות עבודה בטלו ביום בקשר ל הוראת השעהב שנקבעו מגבלותה

 :הן, ואלו עיקריטרם הסגרשבו להיות כבימים ש להפעלת מקומות עבודה הוראות התקנות

 מינוי ממונה קורונה;חובת  •

 עטיית מסיכות;חובת  •

 על תצהיר;ה בים בחתימייחהמעסיק וממונה הקורנה  •

ולעמידה בהנחיות בין אדם לאדם שני מטרים של רת מרחק צבת שילוט בקשר לשמיה תחוב •

 הנוספות; 

 ;אסדרת מדידת חום לנכנסים למקום העבודה •

אנשים, לרבות נוכחים שאינם עובדיו, וזאת בתנאי  50מעסיק רשאי לאפשר פגישות עבודה של עד  •

 כי: 

o  דיגיטליים חלופיים; לא ניתן לקיים את הפגישה באמצעים 

o  ;לא יוגש אוכל למשתתפי הישיבה 

o מטרים בין אדם לאדם או שתוצב מחיצה למניעת העברת רסס 2ר מרחק של ישמ. 

 

השהייה במרחב ם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת ות להתמודדות עסמכויות מיוחד תקנות

סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף  תקנות; 2020-(, התשפ"א6הציבורי והגבלת פעילות( )תיקון מס' 

  2020-, התש"ף(והוראות נוספות פעילותהקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת 

על ופעילויות מותרות  יה במרחב הציבוריישה. הסגרהמחמירים שנקבעו בתקופת  םאיסוריהבוטלו  •

 .תקנותמגבלות ההתקהלות הקבועות בפי 

 .(Take Awayמי )הותרה הפעלתם של בתי אוכל במתכונת של איסוף עצ •

 הותרה הפעלתם של שמורות טבע וגנים לאומיים. •

 

-ים(, התשפ"אסמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )אזורים מוגבל הכרזת

0202 

להתמודדות עם נגיף  מכוח חוק סמכויות מיוחדות ,הוכרזו אזורים מוגבלים שבהם חלות מגבלות מחמירות

ההכרזה על אזורים מוגבלים  ."(חוק סמכויות מיוחדות)" 2020-נה החדש )הוראת שעה(, התש"ףהקורו

 אזורים המוגבלים בכל עתהם המ להתעדכןניתן  .משתנה באופן תדיר, בהתאם לנתוני התחלואה העדכניים

 .אתר משרד הבריאותאמצעות ב
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 עיקרי ההוראות החלות באזורים מוגבלים:

 שלא לאחת מן המטרות המפורטות להלן: לא יצא ממנואדם המתגורר באזור מוגבל  •

o ר המוגבל;קבלו בתוך האזואי, שלא ניתן לקבלת טיפול רפו 

o ח בו;וכנלו הוא צד או בעל מעמד או חייב ל הליך משפטי 

o  נכד , הורה, בן זוג או הורה שלו, ילד,סבא, סבתאלוויה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה לרבות ,

 "(;קרוב)" אח או אחות וילדיהם, דוד או דודה

o ;העברת קטין בין הוריו החיים בנפרד 

o החירום, הרפואה והרווחה הסוציאלית המנויים י התפקידים מתחומי יציאה לעבודה של בעל

 בחוק סמכויות מיוחדות;

o  ג( לחוק סמכויות מיוחדות; 10יציאת תלמיד לצורך הגעה למוסדות חינוך המנויים בסעיף( 

o  .ום מרשות החירלשם קבלת אישור יציאה לצורך חיוני אחר, באישור רשות החירום הלאומית

 .אתר משרד הבריאותה בגיש בקשניתן לה ,הלאומית

 שלא לאחת מן המטרות המפורטות: לא ייכנס אליואדם שאינו מתגורר באזור מוגבל  •

o פורט לשם מילוי תפקדים של גופי הצלה, רפואה, רווחה סוציאלית, פיקוח וחירום, כמ הכניס

 יוחדות;בחוק סמכויות מ

o ונאי לשם מילוי תפקידו;כניסת עית 

o קה של מוצרים ושירותים חיוניים;כניסה לצורך אספ 

o ;העברת קטין בין הוריו החיים בנפרד 

o  ג( לחוק; 10כניסת תלמיד לצורך הגעה למוסדות חינוך המנויים בסעיף( 

o  .ם קבלת אישור מרשות החירום לשכניסה לצורך חיוני אחר, באישור רשות החירום הלאומית

 .אתר משרד הבריאותניתן להגיש בקשה בהלאומית, 

שלא לאחת  בתוך האזור המוגבלאדם המתגורר באזור מוגבל לא ייצא ממקום מגוריו למקום אחר  •

 מן המטרות המפורטות:

o ;הגעה למקום עבודה 

o תרומת  ;או סוציאלי הצטיידות במזון, תרופות ומוצרים חיוניים; קבלת טיפול רפואי לשם יציאה

לו הוא צד או בעל מעמד או חייב להיות נוכח בו; הגעה  דם; השתתפות בהפגנה; הליך משפטי

 למשכן הכנסת.

o ;פעילות ספורט של יחיד או אנשים הגרים עמו באותו מקום מגורים 

o  1,000או אנשים הגרים עמו באותו מקום מגורים, למרחק של עד יציאה לזמן קצר של יחיד 

ל מוגבלותו לצאת למרחק גדול יותר, אדם עם מוגבלות, הנדרש בשרים; מטרים ממקום המגו

 יחד עם מלווה אחד. 

o במקווה; יציאה ללוויה, ברית מילה, תפילה או חתונה של קרוב; היציאת אישה לטביל 

o נפרד; העברת קטין בין הוריו החיים ב 

o ;העברת קטין שההורה האחראי עליו נדרש לצאת לצורך חיוני 

o ים סיוע; ביקור אדם עם מוגבלות השוהה ע לאדם אחר שנמצא במצוקה או בקושי הדורשסיו

 במסגרת חוץ ביתית על ידי קרוב; 

https://www.oref.org.il/12437-he/Pakar.aspx
https://www.oref.org.il/12437-he/Pakar.aspx


 

o ;טיפול חיוני בבעלי חיים 

o ;השתתפות בפעילות של מוסד המקיים פעילות חינוך שפעולתו הותרה 

o  דירה, יציאה ממקום לבידוד ויציאה ממוסד חינוכי עם פנימייה.מעבר 

 

של מוסדות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות  תקנות

  2020-(, התשפ"א4המקיימים פעילות חינוך( )תיקון מס' 

 . בין הוראותיו:6גיל לעד ומסגרות מגיל לידה לפתיחתם של  כלליםבהגדרת  שעיקרוקון לתקנות שבכותרת תי

 3הותרה פתיחתם של גן ילדים; צהרון; ומקום שהייה יומי לחינוך ולטיפול בפעוטות עד גיל  •

  ."(פעוטון)"

o משקף מגן לפנים בכל עת אווסד המלווים ילדים בגן ילדים חבים בעטיית מסכה מ עובדי. 

o כל ב .ככל האפשר ,בו מאותה קבוצה בה שהו בגן הילדיםהמשתתפים בצהרון יורכ תלמידים

בהם שהו בגן הילדים, ומספרם יותר משלוש קבוצות שונות יכילו לא המשתתפים בצהרון מקרה, 

 .ילדים 28לא יעלה על 

o תלמיד לתלמיד או בין איש צוות  בין ותחל ןת שמירת המרחק אינהוראווטון ובגן ילדים, בפע

 .לתלמיד

 .סד חינוכינאסר לקיים פעילות מפעיל חיצוני במו •

נקבעו הוראות בקשר לכניסת האחראי על הקטין למוסד החינוך בתקופת הסתגלות למסגרת  •

 .החדשה

 

  2020-הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה( )תיקון(, התשפ"א תקנות

לפי  זכאי למענק סיוע כלכליהחזיק בנכס שהוא עוסק לממארנונה ה הקובעות כי תינתן הנח תקנותתיקון ל

 .2020-ש"ףהוראת שעה(, התהתכנית לסיוע כלכלי )נגיף הקורונה החדש( ) חוק

. לפי ום הארנונהבתשל 95% של רבשיעוהנחה מתן להתקנות הסדירו מנגנון , נו בעברפרסמכפי ש •

מענק  בה היה זכאי העוסק לקבלתקופה ל ם העוקביםשני החודשיההנחה בארנונה תחול על נות התק

 .לסיוע כלכלי סיוע לפי חוק התכנית

התקופה שבין  בגין לפי חוק התכנית לסיוע כלכלי מענק סיועזכאי למי ש קובע כי התיקון שבכותרת •

 נונהכום הארסמ 100%עור של בשייהיה זכאי להנחה  ,2020באוקטובר  31-ל 2020בספטמבר  1-ה

 .שני החודשים העוקבים לתקופת הזכאותב נכסלה על השהוט

 

 ויבים בבידודרשות האוכלוסין וההגירה: תימנע יציאה מישראל למח הודעת

בשיתוף פעולה בין רשות האוכלוסין וההגירה, משרד הבריאות והמשטרה, יועבר מידע שוטף  •

 ה לא יוכלו לצאת, כך שאלדחייבים בבידו ממערכות הבריאות למערכות ביקורת הגבולות לגבי

.למישרא
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